
Zápisky z Gruzie II
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úvodní třetina je za námi

Druhé i  třetí  kolo evropského šampionátu mládeže vyznělo v celkovém součtu pro 

českou výpravu o něco lépe, než kolo úvodní, v obou dvou jsme totiž dokázali urvat 10 

bodů, čili  +2.  Přičemž hned ve druhém kole jsme získali  dva pěkné skalpy:  Nela 

Pýchová porazila  osmou  nasazenou  Ázerbajdžánku  Mammadovu  a  Víťa 

Kratochvíl přehrál  ratingově o dost  silnějšího FM Miguela  Santose  ze Španělska 

(2329). Nela bohužel ve třetím kole svůj výborný start proti skvěle hrající soupeřce 

nepotvrdila,  ve spanilé  jízdě však pokračuje  Vítek,  který  si  ve třetím kole doslova 

smlsl na čtvrtém nasazeném FM Schroederovi z Německa (2415) a po třech kolech se 

vyhřívá na fantastickém prvním místě  ve své kategorii!  Samozřejmě,  vůbec nic  to 

neznamená, máme přes sebou ještě dlouhých šest kol. Ale stejně je to pro Víťu jistě 

velmi příjemný pocit... :) Ve třetím kole si navíc hezky zakombinoval:
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Ze  zahájení  partie  vznikla  celkem  normální  pozice,  ve  které  je  sice  černý  trochu 

stísněný, ale jeho pozice je pevná a bez slabin. Víťa nyní zahrál zajímavé 



12...Ja5, což je především obrana proti poněkud nepříjemnému napadení pěšce d5 

pomocí Sd3. Bílý na to reagoval 

13.Jh2 (Do úvahy přicházejí tahy typu 13.h4; 13.b3; 13.a3), načež se náš hráč chytře 

vrátil 

13...Jc6  Bílý nezpozoroval  nastraženou past (měl se jezdcem také vrátit)  a zahrál 

vývinové 

14.Se3, což ovšem po 

14...Jxe5! znamená pro černého pohodlné vyrovnání. 

15.dxe5 d4 16.Sd2 dxc3 17.Sxc3 Sd7 18.Se4 Jc5 19.Sf3 Se6  Černý už začíná 

stát  maličko  příjemněji  (jezdec  na  h2  je  nyní  zcela  ze  hry),  proto  se  bílý  zkouší 

vrhnout do komplikací. 

20.b4 Jd3 21.Ve4!? Bílý chytračí, což se mu vymstí. Hrozba Vd4 sice vypadá velmi 

dobře, ale taktika vždy hraje do karet tomu, kdo stojí lépe. Zde Víťa očekával spíše 

21.Ve3,  což by po 21...Jf4 22.Sxb7 Dxd1+ 23.Vxd1 Vad8 24.Vxd8 Vxd8= vedlo do 

zhruba  rovné  pozice,  pěšce  navíc  bílý  nemůže  udržet,  souhra  jeho  figur  je 

momentálně příliš špatná. 

21...Vc8 22.Vd4 
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22...Jxf2!  Nádherné  vyvrácení  pochybné  hry  bílého,  náš  reprezentant  vše  skvěle 

propočítal! Dobré bylo dokonce i 22...Vxc3!? 23.Vxd8 Vxd8© , kde má černý za dámu 

nádhernou kompenzaci  v  podobě  velmi  aktivních  figur.  Braní  na  f2  je  však  ještě 

silnější. 



23.Kxf2? A hned přichází rozhodující chyba. Správné bylo 23.Vxd8! Jxd1 24.Vxf8+ 

Sxf8 (černý bohužel musí dobrat střelcem, jinak by dostal  mat na d8) 25.Sd2 Jb2 

26.Sxb7 Vd8 a černý má jen drobné (i když velmi příjemné) plus. 

23...Db6 24.De1 Vxc3! A ohňostroj obětí pokračuje! 

25.Dxc3 Sxe5 26.Vad1 Vd8 27.Ke3 Vxd4 28.Vxd4 Sxh2  Černý nejen že má 

nyní za kvalitu dva pěšce a dvojici střelců, ale bílý především nemá jak pokrýt ztrátu 

kvality: hrozí jak Sg1, tak i Se5.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-zpp+p'
6-wq-+l+p+&
5+-+-+-+-%
4-zP-tR-+-+$
3+-wQ-mKL+P#
2P+-+-+Pvl"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

29.Dc5 29.Ke2 Se5–+; 29.Kd3 Se5–+ 

29...Sg1+ 30.Kd3 Sxd4 31.Kxd4 Dxc5+ 32.bxc5 Sc8!–+ Poslední přesný tah, 

koncovka  je  samozřejmě  vyhraná,  což  Vítek  postupně  prokázal  (přestože  se  ještě 

musel poprat s drobnými technickými problémy).
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Průběžné pořadí české výpravy po 3. kole



Černomořské pláží v Batumi mimo jiné dominuje toto originální milenecké sousoší.

Druhá nejmladší účastnice mistrovství z ČR Anička Vavřínková ihned po partii 

analyzuje, kde udělala rozhodující chybu.



Plážová promenáda spolu s jednou z výstavních budov Batumi.



Hotel Sheraton, hlavní dějiště letošního evropského šampionátu mládeže.
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